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Host eller nys i dit ærme  
– ikke dine hænder

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Hvis du er ældre eller
kronisk syg – hold afstand
og bed andre tage hensyn

Vær opmærksom på 
rengøring – både hjemme 

og på arbejdspladsen

Vask dine hænder tit 
eller brug håndsprit

sst.dk/corona

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange 

mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. 

Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Ny coronavirus
Beskyt dig selv og andre

coronasmitte.dk
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Apoteket er mere end et sted, 
man henter sin medicin
Apoteket er der, hvor man henter sin receptpligtige medicin. Man får rådgivning af 
sundhedsfagligt uddannede medarbejdere, der hver dag forebygger medicinfejl ved 
at hjælpe borgerne med at tage deres medicin efter forskrifterne. Medicinudlevering 
er naturligvis en kerneopgave for apoteket. Men apoteket er meget mere end det. 

På mange apoteker har man siden midten af juni kunnet gå ind fra gaden og få en 
antistoftest, der indikerer, om man har haft COVID-19. Og til efteråret vil man kun-
ne blive vaccineret mod lungebetændelse på mange apoteker – en anden, ny ydelse, 
som er kommet til i kølvandet på COVID-19. Mange apoteksmedarbejdere er lige nu 
i fuld gang med at tage den nødvendige uddannelse, så de til efteråret er klar til at 
vaccinere borgerne på det lokale apotek – mod både influenza og mod lungebetæn-
delse.

Dosispakket medicin er endnu en ydelse, som lige nu styrkes. Efter en kæmpe ind-
sats fra medarbejderne på landets apoteker er alle informationer vedr. 30.000 dan-
skeres dosispakkede medicin igennem de sidste måneder flyttet over i det Fælles Me-
dicinkort (FMK). Det er kompliceret, når data skal flyttes, og forskellige systemer skal 
tale sammen. Men vi får hele tiden løst problemer og rettet fejl sammen med de 
praktiserende læger, og vi kan nu se lys for enden af tunnelen, og dermed venter et 
smidigere samarbejde mellem lægen, hjemmeplejen og apoteket om 
borgernes dosispakkede medicin. På det grundlag vil vi kunne hjælpe 
langt flere til god og sikker medicinhåndtering.

Endelig skal vi igen for alvor have sat gang i medicin- og compliance-
samtaler til kronikerne. Efter et forår, hvor COVID-19 fyldte det meste, 
er det blevet tid til, at vi kan indhente dykket i foråret, samtidig med at 
vi holder fast i den nødvendige afstand.

Compliancesamtalerne er en vigtig ydelse, hvor apoteket kan gøre en 
forskel for de borgere, der har svært ved at tage deres medicin efter for-
skrifterne. Og dem er der mange af. 30-50 % af al receptpligtig medicin 
bliver ikke taget som anbefalet, så der plads til forbedring.

I artiklen på side 22 er der inspiration at hente for apotekerne til, hvor-
dan man får hul på ydelsen.

Vi ser frem til et spændende efterår på apoteket. For ja, apoteket er det sted, man    
henter sin medicin. Men det er også rigtig meget andet. 

Anne Kahns
Formand for Danmarks  
Apotekerforening

 Compliance-

samtalerne er en 

vigtig ydelse, hvor 

apoteket kan gøre 

en forskel.”

”



Medicintilskudssystemet 
skal have et servicetjek 

Apotekerforeningen: 

Mange kunder må hver dag forlade et 

apotek uden den receptpligtige medicin, 

som lægen har ordineret til dem, fordi de 

ikke har råd. Det viser en undersøgelse 

blandt apotekerne. Apotekerforeningen vil 

nu sammen med andre aktører i sundheds-

væsenet se på, om tilskudssystemet kan 

justeres, så ingen bliver nødt til at fravælge 

medicin af økonomiske grunde. 

Tekst: Kim Andreasen, freelancejournalist

F ire ud af ti apotekere oplever en eller flere gan-
ge dagligt kunder, der fravælger eller udskyder 

køb af lægeordineret medicin, fordi de ikke har råd. 
Det viser en undersøgelse foretaget af Apotekerfor-
eningen blandt medlemmerne. Set i forhold til for 
tre år siden, hvor apotekerne blev stillet samme 
spørgsmål, er der sket en fordobling. 

Samtidig angiver 64 procent af apotekerne, at der 
i 2020 er flere borgere, som fravælger eller udskyder 
købet af lægeordineret medicin i forhold til samme 
tidspunkt i 2019.

Det er ifølge Apotekerforeningen en dybt proble-
matisk udvikling.
“Alle skal have råd til den i yderste konsekvens livs-
vigtige medicin, som lægen ordinerer. Det må ikke 

være økonomi, som afgør, om man kan få den me-
dicin, som er nødvendig. Det øger ulighed og kan 
være med til fastholde borgere i en sårbar situati-
on,” siger formand Anne Kahns.

Nødt til at fravælge medicinen

Fredericia Krone Apotek er et af de apoteker, hvor 

Apotekerforeningen med i 
Alliancen mod 
Social Ulighed i Sundhed

Apotekerforeningen deltager sammen med 34 andre 
myndigheder, interesseorganisationer mv. på sund-
heds- og socialområdet i en alliance, som har til formål 
at bidrage til at nedbringe de sundhedsmæssige konse-
kvenser af ulighed for borgere og patienter uanset so-
cial baggrund og position.

Alliancepartnerne, som udover Apotekerforeningen be-
står af bl.a. Danske Regioner, Danske Patienter, Læge-
foreningen og 3F, mener, at der er behov for en fælles 
indsats på tværs af sektorer og på forskellige arenaer, 
hvor regioner, kommuner, organisationer, civilsamfund 
og det private spiller en rolle. Alliancepartnerne kan 
sammen eller hver for sig iværksætte aktiviteter.
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Medicintilskudssystemet 
skal have et servicetjek 

man oplever, at der er kunder, der må gå fra apote-
ket uden deres medicin, fordi de ikke har råd. 

“Vi er en kommune, hvor der er nogle mennesker, 
der har få midler. Mange er ressourcemæssigt udfor-
dret og hæver alle pengene på deres pension først i 
måneden. Når man så kommer hen sidst på måne-
den, så har de ikke penge nok og bliver så nødt til 
at fravælge medicin. Det kan også ske, når deres til-
skudssaldo (CTR-saldo, red.) en gang årligt starter 
forfra,” fortæller apoteker Tine Klingsten Nielsen. 

Tine Klingsten Nielsen vurderer, at det på hendes 
apotek sker et par gange om ugen, at kunderne ikke 
kan betale den medicin, som de er kommet for at få. 

“Som apoteker er det ikke en rar situation, når for 
eksempel en kunde, der er KOL-patient er nødt til at 
gå hjem uden sin medicin. Det kan jo betyde, at 
han får så store problemer med vejrtrækningen, at 

han bliver indlagt på hospitalet,” siger Tine 
Klingsten Nielsen.  

Til dem med det største medicinforbrug kan apo-
teket tilbyde en henstandsordning. Men ordningen 
dækker ikke alle og trænger, ifølge Apotekerforenin-
gen, generelt til en modernisering.

Pressede og frustrerede patienter 

Hos Diabetesforeningen får man en del henvendel-
ser fra patienter, som har svært ved at få råd til at 
købe deres livsvigtige insulin.

“Mennesker med diabetes har også mange andre 
udgifter end lige til den receptpligtige medicin. Det 
kan f.eks. være fodsalver og andre lægemidler, som 
ikke er tilskudsberettiget, og måske har de også an-
dre kroniske sygdomme. Hvis man i forvejen er på 
overførselsindkomst eller studerende med en stram 
økonomi, så kan man blive presset og frustreret, når 
man ser regningen på apoteket,” fortæller Helle 
Blum, rådgivningskonsulent hos Diabetesforenin-
gen, der tilføjer, at de, der kontakter Diabetesfor-
eningen, er de ressourcestærke, som har overskud til 
at spørge om hjælp, og at der sandsynligvis er et 
stort “mørketal” af patienter, som kæmper for at få 
penge til medicin, men som kæmper med det alene. 

Analyse af tilskudssystemet

Anne Kahns peger på, at der er hårdt brug for, at der 
bliver set på bedre løsninger for de borgere, der af 
økonomiske grunde ikke får den behandling, som 
lægen vurderer, at de har behov for. Derfor vil Apo-
tekerforeningen sammen med en række andre aktø-
rer i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed analy-
sere området og se på, hvor systemet trænger til re-
vision. Arbejdet har fået titlen “Alle skal have råd til 
nødvendig medicin.”   

“Vi vil i projektet se på tilskudssystemets indret-

SLAGSIDE. I apoteker Tine Klingsten Nielsens område er der man-
ge borgere med få midler, og hun oplever jævnligt, at kunder må gå 
tomhændede hjem, fordi de ikke kan betale for deres medicin. 
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ning, for selv om der er tilskud til medicin i Dan-
mark, så kan vi jo konstatere, at der alligevel er pro-
blemer,” fortæller Anne Kahns. 

I første omgang vil projektet analysere medicintil-
skudsområdet ved at se på den stigende egenbeta-
ling for medicin, omlægning af tilskud, så færre læ-
gemidler er tilskudsberettigede, mens andre kun er 
tilskudsberettigede under særlige forhold, og på de 
store hop i egenbetalingen. Og så kan alle andre, 
der vil være med i projektet, bidrage med forslag til 
løsninger.

“Analysen skulle gerne danne fundamentet for 
forslag, som vi kan præsentere for politikerne til, 
hvordan man kan justere medicintilskudssystemet, 
så det i højere grad understøtter lighed i sundhed,” 
siger Anne Kahns. 

Ondt i maven 

Mange af de henvendelser, som Diabetesforeningen 
får, er fra patienter, der har svært ved at betale, når 
deres CTR-saldo starter forfra. 

“De fortæller os, at de går rundt og har ondt i ma-
ven over, at deres saldo starter på en ny periode. Så 
skal de ned og betale en hel masse penge, som de i 
virkeligheden ikke har, og som de så kan være tvun-
get til at låne hos familie eller venner,” siger Helle 
Blum. 

Forslag til en moderne 
abonnementsordning 

Selv om analysearbejdet i projektet om ulighed i 
sundhed kun lige er startet, så har Apotekerforenin-
gen allerede gjort sig tanker om, hvordan netop de 
store hop i det, borgerne selv skal betale for deres 
medicin, kan afbødes. Det indebærer blandt andet  
at man får gentænkt den nuværende henstandsord-

ning. Den dækker ikke alle, der har behov, og træn-
ger generelt til modernisering.

“Vi ser gerne, at den nuværende henstandsord-
ning ændres til en mere moderne abonnementsord-
ning, hvor egenbetalingen til tilskudsberettiget me-
dicin udjævnes over året. Når det månedlige bidrag 
på cirka 350 kroner er betalt, vil borgerne så kunne 
gå ind på et hvilket som helst apotek og hente til-
skudsberettiget medicin ”gratis”. Sådan en ordning 
vil hjælpe de borgere, der er følsomme over for ud-
sving i egenbetaling og prishop og kan bidrage til 
mindske ulighed i sundhed og til tryghed hos bor-
gerne,” siger Anne Kahns om et af de forslag, som 
foreningen tager med ind i projektet. n

Vi vil i projektet se på 

tilskudssystemets indretning, 

for selv om der er tilskud til 

medicin i Danmark, så kan 

vi jo konstatere, at der  

alligevel er problemer.”

ANNE KAHNS,
FORMAND, DANMARKS  
APOTEKERFORENING

”
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De fleste af de borgere, der 

får foretaget en antistoftest 

på apotek, går hjem med en 

negativ test i hånden. De 

kommer ellers, fordi de er 

sikre på, at de har været 

syge af COVID-19, fortæller 

to af de apoteker, der tilby-

der testen.

Tekst: Trine Ganer

Hovedparten af de de borge-
re, der går ind på et apotek 

og lader sig teste for antistoffer 
mod COVID-19, går ud igen med 
en negativ test. Og det overrasker, 
når testen ikke kan påvise anti-
stoffer. Det fortæller apoteker 
Charlotte Wiberg på Hvalsø Apo-
tek. Hun har tilbudt testen i et 
par uger, da Farmaci taler med 
hende (primo juli, red.). Ud af de 
75 borgere, hun og medarbejder-
ne har testet, har kun fire været 
positive.

”Stort set alle, vi tester, kom-
mer, fordi de tror, at de har været 
smittede. Mange har været syge i 
starten af året og har en formod-
ning om, at det var COVID-19. 
De vil gerne have styret deres nys-
gerrighed,” siger Charlotte Wi-
berg.

”Næsten alle tror, 
at de har været smittet”

Antistoftest på apotek: 

end på Hvalsø Apotek. På Lyngby 
Svane Apotek er det således 56 ud 
af de 471 testede – altså næsten 
hver ottende – som har været po-
sitive (tal indhentet primo juli, 
red.).

”Vi ligger jo i det, som nogle 
kalder whiskybæltet, hvor mange 
var på skiferie i Sydeuropa i star-
ten af året. Mon ikke det er for-
klaringen,” siger Charlotte Dyer-
berg, der sammen med kollegaer-
ne har haft travlt, siden de lance-
rede testen. Så travlt, at der i de 

Mange på skiferie

Også på Lyngby Svane Apotek 
kommer borgerne for at få vished 
for deres fornemmelse af, at de 
har været smittet med COVID-19. 
Derfor sørger souschef Charlotte 
Dyerberg for at forberede folk på, 
at de måske bliver skuffede.

”Næsten alle tror, at de har væ-
ret smittet. Jeg siger til dem, at de 
ikke må blive alt for skuffede, hvis 
testen er negativ, og at det der-
med formentlig i stedet var en al-
mindelig influenza, der har haft 
gjort dem syge,” siger hun. 

Hun og hendes kollegaer gør 
meget ud af at informere folk om, 
at et positivt svar ikke betyder, at 
man kan ændre adfærd. 

”Uanset hvilket svar, man får, 
skal man jo fortsat følge Sund-
hedsstyrelsens krav om afstand og 
hygiejne, og det fortæller vi na-
turligvis. Alligevel oplever folk, at 
et positivt svar giver dem mere 
tryghed og ro ved for eksempel at 
besøge familiemedlemmer på ple-
jehjem,” siger Charlotte Dyer-
berg, der oplever dialogen som 
positiv – også når hun må skuffe 
folk.

Flere positive

Selvom de fleste altså testes nega-
tive, er andelen af positive tests-
var i Lyngby dog væsentlig højere 

”Vi ligger jo 

i det, som nogen 

kalder whisky-

bæltet, hvor man-

ge var på skiferie 

i Sydeuropa i 

starten af året.”

CHARLOTTE DYERBERG, 
SOUSCHEF,  
LYNGBY SVANE APOTEK Fo
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”Vi kan en 

masse ting på 

apoteket. Det skal 

vi vise borgerne.”

CHARLOTTE WIBERG, 
APOTEKER, 
HVALSØ APOTEK

første uger var så meget pres på, 
at de ind i mellem måtte afvise 
folk og bede dem komme tilbage 
senere. 

Apoteket kan en masse 

Selv om interessen i Hvalsø har 
været mere afdæmpet, kommer 
der dog dagligt folk og bliver te-
stet. For apoteker Charlotte Wi-
berg er det ikke afgørende, hvor 
mange hun tester, men at apote-
ket kan tilbyde en test til dem, 
der ønsker det. Hun håber, at 

kunderne får øjnene op for, at 
apoteket er mere end et sted, hvor 
man henter sin receptpligtige me-
dicin.

”Vi kan en masse ting på apote-
ket. Det skal vi vise borgerne,” si-
ger Hvalsø-apotekeren, der ople-
ver en god dialog med de kunder, 
som de tester på apoteket. n

Det har desværre ikke været 
muligt at bringe de samlede tal 
for alle apoteker. 
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apoteker tilbyder borgerne test 
for antistoffer mod COVID-19.
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Når apotekerne skal sikre, at borgere ople-

ver diskretion, når de køber eller bliver 

rådgivet om medicin, bør de altid tage 

udgangspunkt i den enkeltes behov. Og så 

handler diskretion ikke bare om den fysi-

ske afstand til skranken, men også om 

stemmeføring, at kunne lytte, og at apote-

kets ansatte er åbne for at tale med hinan-

den om god diskretion. 

Tekst: Kim Andreasen, freelancejournalist

I løbet af de seneste måneder har butikker, restau-
ranter og offentlige institutioner fået streger på 

gulvet som følge af COVID-19. Tidligere var det kun 
på apoteket eller i banken, at man blev mødt af stre-
gerne, og de var der ikke for at minimere smittefare, 
men for at sikre den enkelte borger diskretion ved 
skranken. 

Selv om linjen på apoteket nu også fungerer som 
forholdsregel mod COVID-19, er den stadig et rele-
vant værktøj, når det handler om at overholde krav 
om diskretion, som fremgår af apotekerloven. Krav 
der blandt andet skal sikre, at andre kunder ikke får 
indblik i, hvilken type medicin den enkelte kunde 
skal have, eller hvordan den skal tages.

Op til det enkelte apotek

Ifølge Stine Fabricius, cand.pharm. og sundhedsfag-
lig konsulent i Danmarks Apotekerforening, er di-
skretion på apoteket dog meget andet end linjen på 
gulvet. 

“Selv om diskretion er skrevet ind i apotekerlo-

Diskretion er 
ikke kun stregerne 
på gulvet

ven, så står der alene, at man skal 
opfylde det, men ikke hvor-
dan. Det er op til det en-
kelte apotek at finde 
ud af, hvordan 
man gør hos 
dem. Apoteket er 
en del af sundheds-
væsenet, og mange 
kommer på apoteket 
med noget, som kan være 
meget privat. Ofte vælger 
folk endda at gå på apoteket i 
stedet for at gå til deres læge. Så 
derfor har borgeren en berettiget for-
ventning om, at de oplever diskretion 
på apoteket,” forklarer Stine Fabricius, 
der blandt andet underviser farmaceutstu-
derende i rådgivning.

Udgangspunkt i borgerens behov

Hun peger på, at det først og fremmest handler om, 
at personalet løbende er bevidst om, hvordan man 
sikrer bedst mulig diskretion med udgangspunkt i 
den enkelte kundes behov. 

“Det er meget forskelligt, hvornår en borger sy-
nes, at der er behov for særlig diskretion. Nogle har 
intet problem med at fortælle hele apoteket, at nu 
er de nede og hente Viagra, mens andre synes, at 
det er meget pinligt, at de er i blodtryksbehandling. 
Det skal man som apoteksansat kunne navigere i,” 
siger Stine Fabricius. 

Aldrig en automatekspedition

Lærke Poulsen, cand.pharm., afdelingsleder og an-
>
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Frø sikrer fortrolighed  
På Øresunds og Østerbro Apotek i København er en lille 
frø lavet af stof med til at øge diskretionen. Apoteket 
bruger den,  når der afholdes medicinsamtaler. 

“Når en af os har en medicinsamtale, så sætter vi frøen 
på skranken ved siden af det område, hvor vi har sam-
talerne. Den er et nemt og simpelt signal til de øvrige 
ansatte om, at når frøen står der, så ved vi, at vi ikke 
skal stille os i skranken eller forstyrre kollegaen, der er i 
gang med samtalen,” fortæller farmaceut på Øresund 
og Østerbro Apotek, Rasmus Kornfelt. 

Indretning giver diskret 
og mere personlig ekspedition
Vanløse Løve Apotek ligner ikke et traditionelt apotek med en skranke. I stedet 
ekspederes borgerne fra to søjler med hver tre terminaler, som står i en cirkel 
med cirka to meters afstand fra hinanden. Den apoteksansatte står ikke bag en 
disk, men ved siden af kunden. 

“Vi har valgt at indrette apoteket, så vi ikke bliver skrankepaver, men personlige 
og vedkommende for vores kunder. Samtidig giver indretningen en optimal 

diskretion og tryghed for kunden, fordi der er så god afstand mellem søj-
lerne, og fordi terminalerne står i en cirkel. Selv om de øvrige kunder kan 

gå rundt om søjlen, hvor der bliver ekspederet, så kan de ikke se, 
hvad der sker på vores pc-skærm, for vi har fået et særligt filter 

på, som gør, at man skal stå lige foran skærmen for at 
kunne se skærmbilledet,” siger Aslan Asghari, 

apoteker på Vanløse Løve Apoteket.  

                  Nogle har 
          intet problem med at 

   fortælle hele apoteket, at nu 
er de nede og hente Viagra, mens 

andre synes, at det er meget pinligt, 
at de er i blodtryksbehandling.”

STINE FABRICIUS, 
SUNDHEDSFAGLIG KONSULENT, 

APOTEKERFORENINGEN

”

Vanløse Løve Apotek:

Øresunds og Østerbro Apotek:
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deres medicin. Fornemmer man, at en kunde egent-
lig gerne vil i dialog, men kigger sig lidt rundt, så 
kan det være, at man skal tilbyde dem at gå lidt afsi-
des eller i hvert fald tale meget lavt,” siger Lærke 
Poulsen. 

Hårfin balancegang

Samtidig påpeger Stine Fabricius, at tiltag omkring 
diskretion er en hårfin balancegang, hvor apoteket 
også nogle gange skal være med til at nedbryde ta-
buer. 

“Vi skal også signalere til kunderne, at de altså 
godt kan tale med os om noget, der kan være svært 
og meget personligt,” siger hun. 

Både Stine Fabricius og Lærke Poulsen oplever, at 
apotekerne rundt om i landet arbejder seriøst med 

diskretion. 
“Der er mange, der er særligt opmærk-

somme på medicinsamtalerne. Så har 
man måske en skranke, der står 
lidt for sig selv, som man bruger. 

Eller man har et særligt rum, hvor 
man kan tage kunderne med hen,” siger 

Lærke Poulsen. 
Stine Fabricius understreger, at det er afgø-

rende, at apoteket har en åbenhed for, at man 
internt kan tale om diskretion. 
“Det kan for eksempel indebære, at man er enige 

om, at man godt kan gøre sin kollega opmærksom 
på, at vedkommende taler lidt højt, og at det også 
er okay at tale om situationer, som er svære, og 
hvor man måske kunne have gjort det på en anden 
måde,” siger hun.

Tag temperaturen på diskretionen

En anden vigtig del af arbejdet er at spørge kunder-
ne om, hvordan de oplever diskretionen på apote-
ket. 

“Man kan kombinere kunders oplevelser ved selv 
at sætte sig ud i apoteket og finde ud af, hvor meget 
man kan følge med i, hvad der foregår ved skran-
kerne. På den måde kan man tage temperaturen på, 
hvordan det går med diskretionen, og det giver en 
god fornemmelse af, hvad man eventuelt skal arbej-
de videre med,” siger Stine Fabricius. n

svarlig for efteruddannelse til apotekerne på Phar-
makon, er enig i, at det drejer sig om at genspejle 
sig i kundens adfærd, så man får skabt et troværdigt 

og trygt rum for dialogen med kunden.
“Vurdér hver enkelt kunde for sig. Se og 

lyt, og lav aldrig en automatekspediti-
on. Man kan for eksempel se på, 

hvordan kunderne står foran 
skranken. Har de korslag-

te arme, har de må-
ske ikke lyst til 

at tale med 
dig om 

Vurder 
hver enkelt 
kunde for sig. 
Se og lyt. Og lave 
aldrig en automat-
ekspedition.”
LÆRKE POULSEN, 
AFDELINGSLEDER, 
PHARMAKON

”

>
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BEGRÆNSNINGER på salg af smerte-
stillende medicin i håndkøb har 
ført til markant færre selvmords-
forsøg via forgiftning. Det viser et 
nyligt offentliggjort studie, foreta-
get af forskere ved Dansk Forsk-
ningsinstitut for Selvmordsfore-
byggelse. Her har man undersøgt 
antallet af hospitalsindlæggelser 
for forgiftning ved selvmordsfor-
søg med svagt smertestillende 
håndkøbsmedicin før og efter, at 
Folketinget vedtog alders- og pak-
ningsbegrænsninger i 2011 og 
2013. 

Studiet viser, at antallet af for-
giftninger blandt 10-17-årige er 
faldet med næsten en femtedel 
(17%), efter at det kræver en re-
cept at købe smertestillende me-
dicin, hvis man er under 18 år. 
Derudover er forgiftninger i be-
folkningen generelt faldet med 
næsten en femtedel siden indførs-

len af en øvre grænse på pak-
ningsstørrelsen af smertestillende 
medicin. Desuden viser studiet, at 
sværhedsgraden af forgiftninger-
ne er faldet, så færre får varige 
mén af forgiftningen. 

Studiet fandt også et generelt 
fald i alle forgiftninger efter 2013. 
Ifølge Britt Morthorst, forsker ved 
Region Hovedstadens Psykiatri og 
førsteforfatter til studiet, kan en 
mulig årsag findes i en såkaldt 
”spillover effect”, der indebærer, 
at begrænsninger på én slags me-
dicin fører til nedgang i antallet 
af selvmordsforsøg med alle slags 
medicin.

”Vi formoder, at en generel øget 
bevidsthed om forgiftninger både 
i befolkningen og blandt sund-
hedspersonale er medvirkende år-
sag til, at vi ser færre forgiftnin-
ger”, siger Britt Morthorst. 

Dialog startes

Også apoteksansatte er, ifølge 
Britt Morhorst, blevet mere bevid-
ste om selvmordsproblematikken 
generelt på grund af de indførte 
begrænsninger på salg af svagt 
smertestillende medicin i hånd-
køb. Har en kunde for eksempel så 
mange smerter, at vedkommende 
har brug for mange piller, kan det 
være, at han opfordres til at over-
veje, om han skulle få medicinen 
på recept i stedet. På den måde 
startes en dialog med kunden om 
de bagvedliggende problemer, 
frem for at kunden uhindret går 
hjem med de mange piller, lyder 
Britt Morhorsts vurdering. 

Studiet viser altså, hvad forskere 
og læger længe har været enige 
om: begrænser man adgangen til 
metoder, der kan benyttes til tage 
sit eget liv, er det en effektiv fore-
byggelsesstrategi.                     ASK   

Markant færre selvmordsforsøg med 
smertestillende medicin efter begrænsninger

Begrænsninger 
på salg af 
smertestillende

2011 Unge under 18 år 
kan kun købe smer-

testillende medicin på recept. 

2013 Ny øvre grænse for 
pakningsstørrelsen 

af smertestillende medicin på 20 stk. i 
håndkøb og 10 stk. i dagligvarehandlen. 
Store pakninger på 100 stk. og 300 stk. 
medicin kræver recept. 

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox

15



Rowa® Technologies

Lad BD Rowa støtte dig i overgangen til den digitale apoteksverden

  Centraliseret kontrol af alle digitale Rowa-systemer

  Kompatibel med alle løsninger fra Rowa samt andre producenter  

  Enkelt design på webportalen vCloud

Rowa®
 
Technologies  

Fremtiden inden for apoteker

rowa-nordic.dk

Rowa®-opbevaringssystemer
Intelligente løsninger til opbevaring og udlevering i apoteker. Drag fordel  
af 20 års erfaring fra mere end 6.500 installationer i hele verden.

Rowa Vmotion®

Et fleksibelt, interaktivt præsentationværktøj som fremviser produkter,  
tilbud og reklamer til kunder i apoteket. 

Rowa Vpoint™
Selvbetjeningsterminal som giver kunder adgang til vigtig information  
samt til at betjene dem selv inde i apoteket.

For flere oplysninger kontakt:
Henrik Walter
Mobil: 61270808
e-mail: henrik.walter@bd.com

Mere innovation på vej fra Rowa Technologies:
Rowa Vshelf™ - Direkte salg via QR-kode udenfor apoteket.



Rowa® Technologies

Lad BD Rowa støtte dig i overgangen til den digitale apoteksverden

  Centraliseret kontrol af alle digitale Rowa-systemer

  Kompatibel med alle løsninger fra Rowa samt andre producenter  

  Enkelt design på webportalen vCloud

Rowa®
 
Technologies  

Fremtiden inden for apoteker

rowa-nordic.dk

Rowa®-opbevaringssystemer
Intelligente løsninger til opbevaring og udlevering i apoteker. Drag fordel  
af 20 års erfaring fra mere end 6.500 installationer i hele verden.

Rowa Vmotion®

Et fleksibelt, interaktivt præsentationværktøj som fremviser produkter,  
tilbud og reklamer til kunder i apoteket. 

Rowa Vpoint™
Selvbetjeningsterminal som giver kunder adgang til vigtig information  
samt til at betjene dem selv inde i apoteket.

For flere oplysninger kontakt:
Henrik Walter
Mobil: 61270808
e-mail: henrik.walter@bd.com

Mere innovation på vej fra Rowa Technologies:
Rowa Vshelf™ - Direkte salg via QR-kode udenfor apoteket.



18 FARMACI 07 | AUGUST 2020 | FACEBOOK

De fleste apoteker har en profil på Facebook, og det kan være et 

rigtig godt værktøj i den lokale markedsføring af apoteket. Apote-

kerforeningens kommunikationsafdeling har netop lagt en guide til 

apotekets brug af Facebook på medlemsnettet. Få overblikket her.

Tekst: Louise Dissing Schiøtt

Optimér apotekets 
brug af Facebook

4

5
2
3

Ledelsen ansvar 
Det kan være en god idé at lægge den 
daglige drift af apotekets Facebookside 
og andre sociale medier i hænderne på 
medarbejdere, der er fortrolige med medi-
erne og færdes hjemmevant på dem. I sid-
ste ende er det dog en vigtigt, at ledel-
sen involverer sig i at lægge strategi 
og retningslinjer. Hvilket billede af apote-
ket vil man gerne vise på Facebook? Og 
hvilke mål er der for både indhold, fre-
kvens og antal følgere? Det sikrer retnin-
gen og motiverer medarbejderne, hvis le-
delsen følger med og løbende evaluerer 
indsatsen.

Mix indholdet  
Facebook egner sig rigtig godt til at skabe relationer til sine 
kunder – og jo tættere man kommer på dem, des større er 
sandsynligheden også for, at de vil købe deres plejeproduk-
ter på apoteket frem for i detailhandlen. Gode kunderelatio-
ner kan man skabe via et mix mellem sundhedsfaglige 
råd, historier fra apotekets hverdag og aktuelle emner. 
Og så kan man selvfølgelig også med fordel fortælle, hvis 
der er solcreme på tilbud – men man skal tænke over signa-
let, hvis det er det eneste indhold på siden.

Vis, at der er liv 
Der er ikke noget facit for, hvor ofte man skal lægge indhold 
på sin Facebookside. Det kan dog være en god ide at gøre 
det med en relativt fast frekvens, så ens følgere ved, hvad 
de kan forvente af siden. En god måde at sørge for dette er 
ved at planlægge indhold i Facebooks Kreatørstudie for ek-
sempelvis en måned ad gangen. På den måde kan man sikre 
en nogenlunde fast frekvens og samtidig skabe et godt 
mix af indhold. Det er dog samtidig en god idé løbende at 
have blik for, om planen skal justeres, eller der opstår aktuel-
le emner, som vil egne sig til et opslag. 

Svar, som du ville gøre i skranken  
Spørgsmål og kommentarer på Facebook-siden kræver hurtige og dedikerede svar. 
Apoteket kan betragte dialogen med kunderne på Facebook lige som i skranken – 
her vil man som udgangspunkt tage alle forespørgsler, kritik eller klager alvor-
ligt og forsøge at svare venligt og imødekommende, selv hvis tonen fra kundens 
side er lidt vrissen. Samme tommelfingerregel gælder på Facebook. Modtager apo-
teket derimod en kommentar, som er decideret ondskabsfuld, eller som måske har 
racistiske undertoner, kan man roligt slette den og anmelde den til Facebook. Lige-
som man formentlig ikke ville tolerere denne type opførsel på det fysiske apotek, 
bør man heller ikke gøre det online. 

1
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Vær sjov  
– men ikke for sjov  
Facebook er et uformelt medie. 
Derfor må tonen i apotekets op-
slag gerne være mere nede på 
jorden og humoristisk, end hvis 
man eksempelvis skrev et ny-
hedsbrev. Emojis skaber øget en-
gagement, så brug dem gerne i 
jeres opslag. Men tænk samtidig 
over, at apoteket af de fleste be-
tragtes som et sted, hvor man får 
seriøs, sundhedsfaglig rådgiv-
ning. Humor kan derfor med for-
del bruges i afmålt dosis, indhol-
det skal altid være apoteksrele-
vant, og tonen bør ramme en 
balance mellem sjov og seriøs.

Vil du vide mere? 
På medlemsnettet finder du en endnu mere detaljeret guide til, hvordan apoteket får mest 
muligt ud af sin lokale tilstedeværelse på Facebook samt gode råd til, hvordan man kan 
skabe synlighed i lokalpressen. 

Ved konkrete spørgsmål er apoteket desuden altid velkommen til at kontakte kommunika-
tionsdirektør Lene Lund Hansen på llh@apotekerforeningen.dk eller foreningens presse-
konsulent Merete Wagner Hoffmann på mwh@apotekerforeningen.dk.

5
6

Vis dit apotek og personale   
Sørg for at gøre opslagene personlige, så man 
kan se, at de kommer fra netop dit apotek. Det kan 
være små detaljer som at bruge et billede af en va-
reopstilling i kunderummet eller af en medarbejder, 
der holder et produkt, frem for et reklamebillede.

Nå ud til de lokale   
Hvem er det, du gerne vil nå med dit indhold? Højst 
sandsynligt borgerne i lokalområdet. Du kan evt. købe 
dig til lokal rækkevidde via Facebooks annoncerings-
modul – her kan du målrette opslag til meget specifikke 
målgrupper ud fra bl.a. geografi, alder og interesser. 
Det kræver, at en medarbejder investerer tid i at sætte 
sig ind i, hvordan det fungerer, men selve annoncerin-
gen kan gøres effektivt for selv små beløb.

Brug billeder – med omtanke 
Facebook er et visuelt medie, og dine følgere rea-
gerer på et godt foto. Faktisk får opslag med bil-
leder i gennemsnit 53 % flere likes og 104 % 
flere kommentarer end opslag uden. Det må 
gerne være billeder, I selv tager – kvaliteten 
fra en smartphone er helt fin. Hvis du 
bruger andres billeder, så sørg for, 
at du har fået lov til det. Ellers kan 
der komme en høj regning fra den 
fotograf, som har rettighederne. 
Sørg også for at få skriftligt 
samtykke til at bruge billedet 
fra dem, der er med på det, 
så du overholder GDPR-
reglerne.

8
Kend konkurrencereglerne   
Konkurrencer på Facebooksiden skaber 
engagement og interaktion med bruger-
ne, men du skal sætte dig ind i reglerne. 
Eksempelvis er det ikke tilladt at stille som 
krav til deltagelse i en konkurrence, at bru-
gerne deler et opslag, ”synes godt om” din 
side eller ”tagger” sig selv eller sine ven-
ner. Du må til gengæld gerne bede delta-
gerne kommentere eller ”synes godt om” 
opslaget. 

>
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På Albertslund Apotek har 

den nytiltrådte apoteker, 

Mia Bendix Andersen, lagt 

stort engagement i at gen-

tænke apotekets tilstedevæ-

relse på Facebook. Her 

bliver medarbejderne brugt 

til at skabe loyalitet og 

tryghed hos kunderne.

Tekst: Trine Ganer

Da Mia Bendix Andersen 
overtog Albertslund Apo-

tek i april i år, måtte hun til sin 
store ærgelse som noget af det 
første lukke apotekets Facebook-
side ned. Siden var knyttet op på 
den tidligere apotekers personlige 
profil, og apoteket mistede der-
med hele den følgerskare, som 
var bygget op gennem flere år. 

Det var med andre ord helt for-
fra for den nytiltrådte apoteker, 
og hun har benyttet muligheden 
for at gennemtænke apotekets 
profil på Facebook på ny. 

”Før i tiden var Albertslund 
Apotek meget seriøst og fagligt på 
Facebook. Billederne var stilrene 
og professionelle. Jeg vil gerne 
være mere personlig og lade med-
arbejderne være apotekets ansigt 
udadtil,” siger Mia Bendix Ander-
sen.

Den gode historie

Målet er at fortælle den gode hi-
storie om Albertslund Apotek. Og 

Albertslund Apotek:

Medarbejderne er apotekets ansigt  på Facebook

MEDARBEJDERGULD. Ved at præsentere apote-
kets to servicemedarbejderne, får Albertslund 
Apotek fortalt en historie om, hvem de er, hvad 
de beskæftiger sig med – og sat ansigter på.
 

her er netop medarbejderne ho-
vedpersonerne. Det er dem, som 
borgerne møder, når de kommer 
ned på apoteket, så er det selvføl-
gelig også dem, de skal møde på 
Facebook, mener Mia Bendix An-

dersen. 
”Det giver tryghed og loyalitet, 

hvis man kender ansigterne på 
dem, man møder på apoteket. Vi 
er ikke bare en butik, hvor man 
henter sin medicin. Hos os bliver 
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Medarbejderne er apotekets ansigt  på Facebook

Jeg kunne ikke 

forestille mig bare at 

uddelegere det hele. 

Det er apotekets an-

sigt udadtil. Det skal 

jeg selvfølgelig enga-

gere mig i som leder.”
MIA BENDIX ANDERSEN, 
APOTEKER, ALBERTSLUND APOTEK

#vigørlivetnemmerefordig
Apoteket vil med sine opslag på 
Facebook i små historier vise, hvor-
dan man gør livet nemmere for bor-
gerne. Fremover vil de derfor bruge 
et fast hashtag for at understrege 
budskabet.

TOPSCORER. Opslaget her er indtil 
videre det, som flest har interageret 
med. Det hjælper nok, at Mia Bendix 
Andersens hund agerer model.

man mødt af fagligt kvalificerede 
medarbejdere, der er der for at 
hjælpe,” siger hun.

Det betyder, at når apoteket gør 
opmærksom på muligheden for 
en medicinsamtale, ledsages tek-
sten af et billede af tre farmaceu-
ter på apoteket, der sidder klar. 
Og når der er rabat på produkter, 
er det en medarbejder på apote-
ket, der viser produkterne – enten 
på et billede eller en lille film. 
Endelig laves der også opslag, når 
en elev for eksempel består sin 
eksamen.

”Vi vil gerne vise, at apoteket er 
et sted med uddannede, fagligt 
dygtige medarbejdere. Og at det 
er et godt sted at være ansat,” si-
ger Mia Bendix Andersen.

Udstillingsvindue over 
for nye medarbejdere

Hun ser nemlig ikke kun sociale 
medier som et sted, hvor de kom-
mer tættere på kunderne. Face-
book er et vigtigt udstillingsvin-
due overfor potentielle, nye med-
arbejdere.

”Når vi søger nye medarbejde-

re, går potentielle ansøgere da 
helt sikkert ind og tjekker apote-
kets Facebookprofil, så de kan få 
et indtryk af, hvad vi er for et 
apotek. Jeg vil gerne vise, at Al-
bertslund Apotek er et sjovt sted 
at arbejde, og at vi er fagligt am-
bitiøse og først med nye sund-
hedsydelser,” siger Mia Bendix 
Andersen.

Hun er selv meget involveret i 
apotekets arbejde med sociale 
medier. 

”Jeg kunne ikke forestille mig 
bare at uddelegere det hele. Det 
er apotekets ansigt udadtil. Det 
skal jeg selvfølgelig engagere mig 
i som leder,” siger Mia Bendix, 
der især i opstarten har været 
med til at definere strategi og 
rammer for arbejdet. Nu har hun 
trukket sig lidt mere tilbage og 
overladt en stor del af arbejdet til 
markedsføringsteamet, men hun 
godkender stadig alle opslag, og 
det er også ofte hende, der svarer 
kunderne, når de spørger om no-
get – også uden for apotekets åb-
ningstid.

Men hvad siger medarbejderne 
til at optræde på apotekets Face-
bookprofil? 

”Nogle har ikke lyst, og det er 
selvfølgelig helt okay. Men de fle-
ste synes, at det er supersjovt. De 
yngre er vant til at kommunikere 
og bruge sig selv på sociale medi-
er. Så for dem er det helt natur-
ligt, og de er jo supergode til 
det,” siger den nye apoteker.  n

”
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Sektoren opfylder nu 75 % af målet for 

compliancesamtaler, efter at målet for nylig 

blev revideret. Her får du gode råd til, 

hvordan apoteket kan arbejde med compli-

ancesamtalerne, så sektoren kan nå helt i 

mål.

Tekst: Louise Dissing Schiøtt

Sundhedsydelser som compliancesamtaler har 
måske ikke haft topprioritet de seneste fire må-

neder, hvor der er blevet løbet ekstra stærkt på apo-
teket på grund af COVID-19. Men nu hvor hverda-
gen så småt er vendt tilbage, betyder det mange ste-
der, at man igen er begyndt at have fokus på andre 
opgaver, eksempelvis compliancesamtaler.

Compliancesamtalerne har på mange apoteker 
været en hård nød at knække, siden ydelsen blev 
indført i april 2018. For hvor medicinsamtalen til 
nye kronikere ofte er en naturlig efterfølger til det 
klassiske spørgsmål ”har du taget medicinen før?”, 
kræver det andet og mere at visitere til en compli-
ancesamtale. Det er formentlig en af grundene til, 
at implementeringen af compliancesamtalerne har 
været vanskeligere end først antaget, forklarer Bir-

the Søndergaard, der er sundhedsfaglig direktør i 
Danmarks Apotekerforening. 

”Visitationen til compliancesamtaler sker ikke af 
sig selv. Det kræver, at man lytter og får stillet de 
rigtige – ofte lidt nærgående – spørgsmål. Og det 
kan være grænseoverskridende for nogle,” siger Bir-
the Søndergaard. 

Kun 34 % takker ja

I uge 41 sidste år blev der gennemført en sektormå-
ling, hvor 35 apoteker registrerede antallet af borge-
re, der blev tilbudt en compliancesamtale. I alt 265 
borgere fik tilbuddet i løbet af den uge. Af dem var 
det kun 34 %, der takkede ja. Samme resultat viste 
den sektormåling, der blev foretaget tidligere sam-
me år. 

”Tallene tyder på, at det ikke er klart nok for bor-
gerne, hvad de får ud af samtalerne. Det er apote-
kets opgave at tilbyde ydelsen på en måde, så borge-
ren forstår gevinsten ved det. Det kræver fokus fra 
ledelsens side og øvelse i, hvordan man bedst får 
borgeren motiveret,” fortæller Birthe Søndergaard.

En vigtig del af apotekets arbejde

Selvom det kan være svært at få gang i compliance-
samtalerne, understreger hun vigtigheden af ydel-

Tættere på målet 
for compliancesamtaler

Det her er et af de steder, hvor apoteket 

virkelig kan gøre en forskel for borgerne. 

Det er apotekets kernefaglighed, der er på 

spil i compliancesamtalerne.”

”
BIRTHE SØNDERGAARD, 
SUNDHEDSFAGLIG DIREKTØR, 
DANMARKS APOTEKERFORENING
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Rundt om compliancesamtalen
Compliancesamtale er et tilbud til medicinbrugere, 
der har problemer med at følge deres behandling. 
Målgruppen er borgere, som har fået ordineret medi-
cin i mindst 12 måneder for en kronisk sygdom, men 
som ikke tager den som anbefalet.

Formålet med compliancesamtalen er at sikre, at bor-
gerne får mest muligt ud af deres medicinske be-
handling, og at nedbringe antallet af medicinfejl. 

Ydelsen blev implementeret i april 2018. Oprindeligt 
skulle ydelsen have været fuldt implementeret ved 
udgangen af 2019, men med de nye mål i brutto-
avanceaftalen er implementeringsfasen sat til at ud-
løbe i 2021.

af det justerede mål 
blev opfyldt på sektorplan i 
1. kvartal af 2020.

Nye mål for 
compliancesamtaler
I forbindelse med bruttoavanceaftalen 2020 blev må-
let for compliancesamtaler nedjusteret for at passe 
bedre til den virkelighed, man oplever på apoteket. 
Det betød på sektorplan, at man gik fra en målopfyl-
delse på 28 % til 75 % for 1. kvartal 2020. 

Det er både sektorens samlede mål for antallet af 
compliancesamtaler og det enkelte apoteks individu-
elle mål, der er blevet justeret i den nye aftale. 

Justeringerne af de individuelle mål har betydet, at i 
alt 61 apoteker nu er kategoriseret som ’grønne’ i 1. 
kvartal 2020 og således levede op til mindst 85 % af 
deres individuelle mål. 20 apoteker er ’gule’, hvilket 
betyder, at de i 1. kvartal 2020 levede op til mindst 65 
% af deres mål. De resterende apoteker er ’røde’ og 
levede dermed op til mindre end 65 % af målet.

Kilde: Benchmark-analyse for 1. kvartal 2020 udarbejdet af 

Danmarks Apotekerforening. Analysen kan læses i sin helhed 

på medlemsnettet. 

sen. Non-compliance er nemlig et udbredt problem, 
som kan koste dyrt for både folkesundheden og 
statskassen.

”30-50 % af al receptpligtig medicin bliver ikke 
taget som anbefalet. Det betyder, at man hos man-
ge borgere ikke kan forvente den optimale behand-
lingseffekt, og det er selvfølgelig et alvorligt pro-
blem,” siger Birthe Søndergaard. 

Derfor er det vigtigt, at apoteket har fokus på at 
implementere compliancesamtalerne fuldt ud, så 
flest mulige kan få hjælp til deres behandling.

”Det her er et af de steder, hvor apoteket virkelig 
kan gøre en forskel for borgerne. Det er apotekets 
kernefaglighed, der er på spil i compliancesamtaler-
ne, og den skal vi selvfølgelig udnytte bedst mu-
ligt,” understreger Birthe Søndergaard.

Læs med på de følgende sider, hvor nogle af de apoteker, 
der har knækket koden til compliancesamtalerne, deler 
ud af deres gode erfaringer. 

75%

>
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ENGAGEMENT
”Det vigtigt at inddrage begge faggrupper 
hele vejen igennem. Farmaceuterne skal 
kende deres opgave, og den visiterende 
farmakonom skal have feedback efter 
samtalen, så de kan se, hvilken forskel de 
har været med til at gøre.”
 
”Det er et vigtigt signal at sende fra ledel-
sens side, at det her er noget, vi forventer.
Farmaceuter skal være klar, når samtalen 
er der. Det er deres faglige ansvar, at ydel-
sen bliver implementeret. Og farmakono-
merne skal visitere – det er deres faglige 

ansvar. Det kan lyde lidt hårdt, men det er 
vigtigt. Begge faggrupper er netop lige 
vigtige for at få ydelsen til at fungere.”
 
”Til at begynde med satte vi mål for hver 
enkelt medarbejder. På den måde blev det 
ikke et spørgsmål om, hvem der var mest 
motiveret for opgaven – alle skulle gøre 
det. Det var vigtigt, indtil det kørte, så både 
farmaceuter og farmakonomer vænnede 
sig til, at det var en del af hverdagen.”

KEEP IT SIMPLE
”Det behøver ikke være så avanceret! Det 
gælder om at finde nogle af de ’nemme’ 
adgange, for når man først har fået dem 
ind, er der altid noget at komme efter.
Man behøver ikke være nervøs for, om det 
bliver en compliancesamtale – det gør det 
næsten altid. Keep it simple!” 

KONKURRENCEPARAMETER
”Compliancesamtalerne er med til at skabe 
ambassadører for apoteket blandt borger-
ne. Vi har fået nogle rigtig gode tilbage-
meldinger fra folk, som går rundt i Stege 
og fortæller om den hjælp, de har fået på 
apoteket, fordi de har været så glade for 
den. På den måde bliver sundhedsydelser-
ne et konkurrenceparameter, hvor man får 
bundet folk til sit eget apotek.”

ANNE METTE  
JØRGENSEN, 
SOUSCHEF OG
FARMACEUT,
STEGE APOTEK

”Compliancesamtalerne har 
skabt ambassadører for apoteket”

TEAMSPIRIT
”Vi har nogle meget engagerede farma-
ceuter, der rigtig gerne vil det her. Det var 
en god start. Og så har vi en god kultur, 
hvor man arbejder sammen som et team. 
Vores farmakonomer er også rigtig gode til 
at visitere til compliancesamtalerne. Vi har 
holdt fokus ved at skrive på vores intranet, 
hvor mange compliancesamtaler der er 
blevet lavet. I begyndelsen dagligt, nu er 

det ugentligt. Så går der lidt sport i den 
mellem afdelingerne.”

DIALOG
”Nøglen er at få åbnet munden og spurgt 
kunderne om deres behandling: husker du 
medicinen, er du smertedækket, har du 
fået målt dit blodtryk? Det første skridt er 
at få åbnet en dialog. Og så giver det i for-
uroligende mange tilfælde anledning til en 
compliancesamtale. Vi var også et godt 
stykke tid om at få hul på det. Man skal lige 
bryde koden, men så finder folk ud af, at 
det er fedt at lave og slet ikke så svært.”  

PRIORITERING
”Det kræver ledelsesfokus at implemente-

re en ny sundhedsydelse. Man skal erken-
de, at man skal prioritere – at det er på be-
kostning på noget andet i en periode. Vo-
res fokus på compliancesamtaler er helt 
klart gået ud over vores fokus på salg og 
kampagner i en periode. Du kan ikke have 
fokus på det hele samtidig. Men efter en 
implementeringsperiode kører det mere af 
sig selv. Perioden skal vare længe nok til, 
at man får oparbejdet en vis rutine.”

ANERKEND
”Det er vigtigt, at vi fra ledelsens side hu-
sker at rose og anerkende personalets ind-
sats – både farmaceuter og farmakono-
mer. Konkret har jeg anerkendt indsatsen 
ved at tildele personalet halvdelen af pen-

”Man skal prioritere det – på bekostning 
af noget andet i en periode”

MADS HAANING,
APOTEKER, 
SORØ OG 
GLUMSØ APOTEK

229%
af apotekets mål for 
compliancesamtaler blev opfyldt 
i 1. kvartal af 2020. Også inden 
justeringen af målene opfyldte 
apoteket sit individuelle mål.

24



LEDELSE
”Først og fremmest har vi truffet en ledel-
sesbeslutning om, at vi vil det her. Vi vil 
gerne vil være del af sundhedsvæsnet; så 
er vi også forpligtet til at levere sundheds-
ydelserne. Vi skal gøre en forskel – på en 
måde, som de ikke kan i Matas og Brugsen. 
Derfor er compliancesamtalerne en priori-
teret opgave for os.” 

SYNLIGGØRELSE
”Vi har italesat denne prioritering over for 
personalet på morgenmøder og persona-

lemøder. Og så har vi gjort compliancesam-
talerne til en synlig del af vores hverdag: vi 
har hængt sedler op i recepturen, hvor vi 
skriver, hvem der har udført og visiteret til 
samtalen. Når det går godt med complian-
cesamtalerne, er det nemlig både farma-
ceuterne og farmakonomernes fortjene-
ste.”

BRUG SALGSMETODER
”Personalet er blevet trænet i skranken i 
forbindelse med mærkevaresalg. Og det 
har faktisk også hjulpet i forhold til sund-
hedsydelserne. Det handler om at få stillet 
det første spørgsmål, på en måde så kun-
dens interesse bliver vakt. På den måde 
kræver salg og visitation til sundhedsydel-
ser mange af de samme ting.”

LYT
”Compliancesamtalerne er sværere at visi-
tere til end medicinsamtale til nye kronike-
re. Mange kunder føler selv, at de har styr 
på det, hvis de har fået noget medicin i 
mange år. Derfor skal man virkelig spidser 
ører, når man taler med dem, for at fange 
de små indgange.” n

VIBEKE 
ABRAHAMSEN, 
APOTEKER, 
APOTEKET 
SVALEN,
KØBENHAVN
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”Salg og sundhedsydelser  
kræver mange af de samme ting”

1063%
Glumsø Apotek opfyldte i Q1 2019 50 % af målet. I Q4 var tallet 333 %. 
Med det nye mål opfyldte apoteket i 1. kvartal 2020 hele 1063 % af sit mål.

Sorø Apotek gik fra 18 % i Q1 til 104 % i Q4.  I 1. kvartal af 2020 var tallet  
hele 1478 %. 

gene for ydelsen til at lave noget fælles 
for. Derfor skal vi snart en tur i Tivoli. 

I forhold til farmakonomerne handler også 
om at få italesat, at vi godt ved, at de i vir-

keligheden også har fagligheden til at lave 
compliancesamtaler. Men i første omgang 
handler det om at vise sundhedsmyndighe-
derne, at vi samlet som apotek kan levere. 
Så lige nu er fokus for dem på at visitere.” 

357%
af apotekets mål for 
compliancesamtaler blev opfyldt 
i 1. kvartal af 2020. Også inden 
justeringen af målene opfyldte 
apoteket sit individuelle mål.
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Apotekerforeningens Generalforsamling og 

Apotekerkonference afholdes i år i forlængelse 

af hinanden den 28. og 29. september på Hotel 

Marriott i København.

Tekst: Trine Ganer

Mange af forårets arrangementer blev udskudt eller af-
lyst som følge af forsamlingsforbuddet under COVID-

19-pandemiens første måneder. Et af dem var Generalforsam-
lingen i Danmarks Apotekerforening, der skulle have været af-
holdt den 12. maj 2020.

Ny dato er den 28. september, og for dem, der vælger at ta-
ge turen til Hotel Marriott i København, er der endnu mere at 
komme efter. I umiddelbar forlængelse af Generalforsamlin-
gen, der begynder kl. 9.30, afholdes årets Apotekerkonferen-
ce. Den fortsætter næste dag med program om formiddagen 
og parallelsessioner om eftermiddagen.

Konferencens tema er ”Apoteket – en professionel, sund-
hedsfaglig forretning” – et emne som bliver belyst og diskute-
ret ud fra forskellige vinkler. Derudover bliver der mulighed 
for at reflektere over de ledelsesmæssige læringspunkter fra 
COVID-19-situationen i foråret, og der bliver lejlighed til at 
få et kig ind i den apoteksapp, der lanceres til efteråret.

Læs mere om generalforsamling og konference på medlemsnettet.

Generalforsamling og 
Apotekerkonference 2020

 Apotekerkonferencen november 2019.

Sæt kryds: 

MANDAG DEN 28. SEPTEMBER

Generalforsamling 
Kl. 08.30 Morgenbuffet 
Kl. 09.30 Generalforsamling
 Frokost

Apotekerkonferencen
Cirka  Formanden byder velkommen
Kl. 15.00 • Forandringsledelse på 
   steroider – læringspunkter 
  fra COVID-19
 • Præsentation af den nye app

Kl. 19.30  Velkomstdrink og festmiddag

TIRSDAG DEN 29. SEPTEMBER

Apotekerkonferencen fortsætter
Kl. 09.00  Tema: ’Apoteket – en professionel, 

sundhedsfaglig forretning’
 • Aktuelle og fremtidige kompe- 
  tencebehov på apotekerne
 • Patientcentreret kommunikation

Kl. 13.00 Frokost

Kl. 14.00 Parallelsessioner runde 1

Kl. 15.15  Parallelsessioner runde 2

Kl. 16.15 Konferencen afsluttes

Sted:  Copenhagen Marriott Hotel, 
  Kalvebod Brygge 5, 
  1560 København V.

Program

7

7
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KOSTTILSKUD

KOSTTILSKUD: Den anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides. Bør kun efter aftale med læge eller sundhedsplejerske anvendes  
af gravide eller børn under 1 år. Opbevares utilgængeligt for børn. Kosttilskud bør ikke træde i stedet for varieret kost.

Medvirker til, at du føler dig  
mindre træt og udmattet.
TryptoN*AT er tryptofan kombineret med kendte urter 
som baldrian, der afhjælper ved søvnproblemer, og 
vitaminer og mineraler, (heriblandt magnesium), der 
medvirker til, at du føler dig mindre træt og udmattet. 
Indtages med fordel inden sengetid.

    
   

   
  Å

RETS PRODUKT

Årets produkt 2016
Helsebranchens har kåret TryptoN*AT som  
årets produkt med begrundelsen:
•  Unik sammensætning
•  Fantastisk virkning
•  Super respons fra kunder
Nomineret til Danish Beauty Award 2017  
i kategorien: Årets Inner Beauty Award.

Sov godt med 

TryptoNAT
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’STOP HPV – BLIV VACCINERET’. Det er 
budskabet i den informationsind-
sats om HPV-vaccination, som en 
lang række apoteker igen i år sam-
arbejder med Kræftens Bekæmpel-
ses lokalforeninger om. Sidste år 
var projektet begrænset til Region 
Sjælland; i år kan apoteker i hele 
landet være med. Over 50 apote-
ker har allerede tilmeldt sig.

Formålet 

med informationsindsatsen er at 
fortælle forældre, at der findes en 
vaccine, der kan beskytte deres 
børn mod kræft, så flere vælger at 
få deres børn HPV-vaccineret. Og 
det er en vigtig sag for apoteker-
ne, fortæller Birthe Søndergaard, 
sundhedsfaglig direktør i Apote-
kerforeningen.

”Gennem dialogen med borger-
ne kan apoteket gøre en forskel 

i forhold til forebyggelse 
af kræft. På den må-

de bliver apote-
ket en endnu 

mere integre-
ret del af det 
nære og 
sammen-

hængende sundhedsvæsen,” siger 
hun. 

Sidste års indsats kastede en 
række gode erfaringer af sig på 
apotekerne, ligesom indsatsen og-
så fik stor opmærksomhed i både 
lokale og landsdækkende medier. 
De lokale apoteker var eksempel-
vis repræsenteret i både TV Avi-
sen, TV2 Lorry, P3 Nyheder, Jyl-
lands-Posten samt en lang række 
lokalaviser.

Kræftens Bekæmpelse lægger i 
år op til en informationsindsats i 
uge 35. Hvis apoteket ønsker at 
deltage, kan man kontakte Trine 
Skovlund Bentzen fra Kræftens 
Bekæmpelse på telefon 35 25 75 
36 eller tsb@cancer.dk.

Landsdækkende fokus på HPV-vaccination 

ET FORSØGSPROGRAM med in-
fluenzavaccinationer på apoteker 
i Wales har vist, at apoteker er 
særligt effektive til at nå ud til 
udsatte befolkningsgrupper i lo-
kalområdet – og vel at mærke 
uden at det går ud over lægernes 
indsats. Forsøgsprogrammet, 
som NHS Wales står bag, har si-
den 2012 gjort det muligt for 
apoteksansatte farmaceuter at 
foretage vaccinationer af særligt 
udsatte befolkningsgrupper, så-
som ældre over 65 og diabetespa-

tienter. 
Den nyligt offentliggjorte eva-

luering af programmet konklu-
derer på baggrund af program-
mets succes, at apotekerne har 
en central rolle i nærområderne i 
forhold til folkesundheden.

Evalueringen viser, at antallet 
af vaccinationer foretaget på 
apotek er steget markant siden 
den første influenzasæson efter 
programmet blev søsat: fra 1.098 
vaccinationer i sæsonen 2012-
2013, til 14.536 i 2017-2018. Det 

bragte apotekernes andel af det 
samlede antal vaccinationer, op 
på 5,7 procent. Da antallet af 
vaccinationer foretaget hos de 
praktiserende læger er ikke faldet 
i samme periode, er de mange, 
nye vaccinationer et supplement 
til de eksisterende. Forskerne bag 
evalueringen foreslår derfor et 
øget samarbejde mellem apote-
ker og lægeklinikker generelt, 
især i indsatsen for at nå de ud-
satte befolkningsgrupper.

Success med influenzavaccinationer 
på apoteker i Wales
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Klip fra medierne
30. juni 2020
”Apotekernes rolle som centrum 
for vejledning, rådgivning og 
sundhed er kun blevet tydeligere 
under coronakrisen. Det er en 
opgave, de ifølge deres formand 
har løst ansvarligt, og som de vil 
blive ved med at løse, selv når 
coronavirus forhåbentligt slipper 
sit tag i samfundet.”

 
Radioavisen, 
24. juni 2020

”Gigtforeningen mener, det bør 
være en pligt for apotekerne at 
hjælpe borgerne med at finde 
frem til et apotek, der har den 
rette medicin, hvis de ikke selv 
har den på lager. (…) Danmarks 
Apotekerforening har faktisk al-
lerede foreslået sådan en model i 
vinter, da apotekerne forhandle-
de økonomi med Sundhedsmi-
nisteriet. Det siger formanden 
for Danmarks Apotekerforening, 
Anne Kahns: ”Vi tilbød det som 
led i vores økonomiforhandlin-
ger, og der takkede man altså 
nej til vores tilbud om at lave en 
fælles løsning.” Derfor arbejder 
Danmarks Apotekerforening nu 
på en løsning, som apotekerne 
frivilligt kan tilslutte sig.”

 

 17. juni 2020

”Mens udviklingen i medicinpriser 

og leveringsproblemer er ude af apo-

tekernes hænder, kan vi til gengæld 

gøre en del for at afbøde de proble-

mer, det giver patienterne. Men det 

kræver en velvilje fra myndigheder-

nes side.” 

Indlæg af Anne Kahns

sundhed
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Navnestof  

Udnævnelser

Ragnhild Birgitte Jensen, der også driver Odense 
Apoteket Ørnen og Odense Bolbro Apotek, har få-
et bevilling til at drive Odense Dalum Apotek.

Birgitte Nørskov Pedersen, der også driver Hol-
stebro Løveapotek, har den 27. maj 2020 fået be-
villing til at drive Holstebro Svane Apotek. Hun 
overtager apoteket den 1. oktober 2020

Ledig bevilling

Aarhus Jernbane Apotek er ledig 
pr. 1. januar 2021.

Opgivet bevilling

Georg Grynnerup Georgsen, Thisted Svane Apo-
tek, har fået tilladelse til at opgive sin bevilling 
med udgangen af maj måned 2021.

Fødselsdage 

60 år

13. august: Pia Lunding, Brønderslev Apotek
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Dit barn kan sagtens 
bekæmpe de fleste 
infektioner selv

Godt vi har apoteket
Vidste du, at de fleste børneinfektioner ikke kræver antibiotika? 
Med den rette pleje går det meste over af sig selv. 
Apoteket kan give gode råd til behandling og lindring af 
almindelige infektioner hos børn.

Du kan også se mere på apoteket.dk/bornoginfektioner


